ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Στο πλαίσιο εφαρµογής της από 18.07.2015 ΠNΠ «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην
ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων», όπως
αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, οι τραπεζικές
συναλλαγές υπόκεινται σε περιορισµούς.
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attica Business
Debit Mastercard

Στην Attica Bank βρίσκουµε µαζί τις λύσεις για κάθε
σας επιχειρηµατική ανάγκη. Γιατί µαζί, είµαστε πιο
ισχυροί. Μάθετε περισσότερα για τη νέα χρεωστική κάρτα attica Business Debit Mastercard:
- σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας
- στο τηλέφωνο 210-3669000
- στο www.atticabank.gr
Σε περισσότερα από 70 σημεία σε όλη την Ελλάδα

Ελιχθείτε εύκολα, γρήγορα και
με ασφάλεια στις επιχειρηματικές σας
συναλλαγές

Η attica Business Debit
Mastercard είναι ειδικά
σχεδιασµένη για τις
επιχειρήσεις και τα στελέχη
τους. Άµεσα συνδεδεµένη
µε τον εταιρικό σας
λογαριασµό, σας επιτρέπει
να πραγµατοποιείτε αγορές
και πληρωµές εύκολα,
γρήγορα και µε ασφάλεια.

Τι είναι

Πώς λειτουργεί

Η attica Business Debit Mastercard είναι µία

Η χρεωστική κάρτα attica Business Debit Mastercard

χρεωστική κάρτα, µε την οποία πραγµατοποιείτε

συνδέεται µε λογαριασµό όψεως της επιλογής σας.

αγορές και πληρωµές για τις ανάγκες της επιχείρη-

Οι αγορές και οι πληρωµές που πραγµατοποιείτε,

σής σας, µέσω αυτόµατης χρέωσης του εταιρικού

εξοφλούνται άµεσα από το διαθέσιµο υπόλοιπο του

σας λογαριασµού.

συνδεδεµένου µε την κάρτα λογαριασµού. Εάν το
υπόλοιπο δεν επαρκεί, η συναλλαγή δεν πραγµατο-

Γιατί να την επιλέξετε

ποιείται. Πρακτικά, η σύνδεση αυτή σας εξασφαλίζει
ότι το όριο των συναλλαγών που µπορεί να διενεργηθεί µε την κάρτα, εξαντλείται στο διαθέσιµο ποσό

Μπορείτε να συνδέσετε την κάρτα σας µε έως

του λογαριασµού αυτού, στα πλαίσια των ηµερήσιων

και 12 λογαριασµούς όψεως που τηρείτε στην

ορίων συναλλαγών που έχετε ορίσει.

Attica Bank.
Ενηµερώνεστε για την κίνηση των συνδεδεµένων
µε την κάρτα λογαριασµών της επιχείρησής σας,
στα ΑΤΜs του Δικτύου της Attica Bank.
Σας επιτρέπει την ανάληψη µετρητών από τα ΑΤΜs
της Attica Bank και όλων των τραπεζών, σε Ελλάδα
και εξωτερικό, µε το σήµα της Mastercard.

Πρόσθετη ασφάλεια
στις συναλλαγές σας
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιείτε µε την attica
Business Debit Mastercard, εντάσσονται στην

Μπορείτε να πραγµατοποιείτε αγορές αγαθών

Υπηρεσία

και υπηρεσιών, σε όλες τις επιχειρήσεις, στην

Χρήσης, που αποτελεί ένα σύστηµα ελέγχου για

Ελλάδα και το εξωτερικό, µε το σήµα της Mastercard.

επιπρόσθετη ασφάλεια.

Πραγµατοποιείτε ηλεκτρονικές συναλλαγές στο
διαδίκτυο.
Σας παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης καρτών
και για τους συνεργάτες σας. Για κάθε κάρτα,
µπορείτε να ορίσετε διαφορετικό ηµερήσιο όριο
συναλλαγών και συνδεδεµένους λογαριασµούς,
εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικότερο έλεγχο των
δαπανών της επιχείρησής σας.

Έγκαιρης

Ειδοποίησης

Κακόβουλης

Πώς θα την αποκτήσετε
Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήµατα της Attica
Bank και κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε την
attica Business Debit Mastercard, χωρίς έξοδα
έκδοσης ή ετήσια συνδροµή.
Εντός λίγων ηµερών, παραλαµβάνετε την κάρτα
και τον Μυστικό Κωδικό (PIN).

